
 الرحيم الرمحن هللا بسم

اَربح  اإلرهاب حبجة  اإلسالم ُيح

 كرك  األحرار، كرك  يف مدنينيو  عسكريني من احلرام الدم سال أن وبعد املؤسفة، الكرك مدينة أحداث بعد
 يقمع فىتء ما الذي األردن يف النظام سياسات لوال ليسيل كان  ما والذي واملزار، مؤتة كرك  ،الدين صالح
 بكل ويالحقهم املنابر، وجوههم يف ويغلق املساجد يف وحيارهبم املستنري، الفكر وأصحاب لدعوةا محلة ويعتقل
 يف يرون ال والذين رأيهم، عرفي   أو صوهتم سمعي   يعد مل حىت ويرهبهم، العلماء على ويضّيق بل وسيلة،

 وتصان املقدسات حترر هبم ،لكرامتها واحلافظني نصرهتا وموضع واقعها لتغيري األمة أمل أهنم الإ العسكريني
 .وهلا األمة من ألهنم عراض،األ

 مدننا من غريها يف أو الكرك يف ليس ولكن البواسل، اجلنود ودماء العسكريني دماء لتسي أن األصل إن
 وعلى األقصى حترير يف واجلهاد املواجهة جبهات وعلى فخاروال الرجولة ومواقع مواقف يف وإمنا وحواضران،

 بالد من وغريها حلب يف وإخوتنا ألهلنا ونصرة األطفال ودماء النساء أعراض عن دفاعا   أو سالقد أسوار
 .بيوهتم وتدمر أعراضهم وتنتهك يقتلون الذين املسلمني

 والذي اإلرهاب، حماربة حبجة مسعورة محلة وكعادته األليم احلادث هذا وبعد األردن يف النظام أطلق لقد
 ابتعدت أنظمة واإلفساد، والفساد والظلم اجلور أنظمة األنظمة، هذه ظل يف إال عرعوتر  امن وما أصال   وجد ما

 وأفكاره اإلسالم لربط رخيصة حماولة يف كافة  وأجهزته وأبواقه إعالمه، وسائل يطلق هو فها هللا، منهج وحاربت
 دورها من أفرغها أن بعد وللمساجد للقرآنو  لإلسالم هتامالا أصابع يوجه فهو وغريها، الكرك يف جرى مبا

 لرسولنا أحاديث ةوبضع وتعاىل سبحانه هللا كتاب  من آايت بضع إال فيها يبق مل اليت التعليم وملناهج ،احلقيقي
 .وأحكاما   عقيدة اإلسالم حماربة يف الستمراره األحداث ويوظف يستغل األردن يف فالنظام ،ملسو هيلع هللا ىلص الكرمي

 يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول طريقة انتهجوا الذين األمة اءأبن نم املخلصني النظام فيه حيارب الذي الوقت ففي
 احلاقدين للعلمانيني واملنتدايت عالماإل وسائلو  املنابر يفتح جنده ،آمنا   يروعوا ومل سالحا ، حيملوا فلم التغيري،

 أحكامه،و  هللا ندي على هتجمهم واستمرار نعيقهم وإيصال ،خلدمتهم الدولة أجهزة كل  ويوظف ،اإلسالم على
 نرى فال هتماإساء وعن عنهم كافة  الدولة أجهزة تتغاضى بل ،لةمساء أو مالحقة من خوف وأ رادع أدىن وند

 أو ،ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله هللا يرضي موقفا   القضاة لقاضي نرى وال اإلسالم، عن للذود مشرفا   فا  موق األوقاف لوزير
 .مهسا   أو صوت   هلا مسعت ملا اإلساءة هذه عن لتس ئ   لو اليت اإلفتاء لدائرة
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 عليه نبيه وصف والذي مجعاء، للبشرية وتعاىل سبحانه هللا ارتضاه الذي والرمحة العدل دين اإلسالم إن
 رمحة   ملسو هيلع هللا ىلص حممد به جاء ما فكل ،﴾لِِّْلَعاَلِميَ  َرْْحَة   ِإَّل  َأْرَسْلَناكَ  َوَما﴿ :تعاىل قال ،ابلرمحة التسليم وأمت الصالة

 هللا سبيل يف فاجلهاد الرمحة، عني هو وتعاىل سبحانه هبا أمر كما  وتطبيقها اإلسالم أبحكام لتزامالوا للعاملني،
َنة   َتكحونَ  َل َحَّت  َوقَاتِلحوهحمْ ﴿ :تعاىل قال ،الرمحة من وتعاىل سبحانه هللا كلمة  وإعالء اإلسالم محل طريقة  ِفت ْ

ينح  َوَيكحونَ   الرمحة من واحلدود القصاص أحكام وكذلك ،﴾الظّاِلِميَ  َعَلى ِإَل عحْدَوانَ  َفال انْ تَ َهْوا فَِإنِ  لِِلِّ  الدِِّ
 .الرمحة هي وأحكامه هللا دين فكل ،﴾تَ تّ قحونَ  َلَعّلكحمْ  األَْلَبابِ  أحوِلْ  يَْ  َحَياة   اْلِقَصاصِ  ِف  َوَلكحمْ ﴿

 ردن:األ ف أهلنا

 العظيم لديننا اإلساءة ومحلة التشوية محلة ضد للوقوف ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله هللا يرضاه موقف لكم يكون أن جيب
 إلطفاء سعيه يف الكافر الغرب ملخططات منحازا   النظام ويوجهها ويرعاها يقودها واليت ،اإلرهاب حماربة حبجة

 .الكافرين عن رغما   هللا تمه  ي  س   الذي هللا نور

 األردن: ف أهلنا

 ربط من وأدواته وأزالمه النظام هذا يهيدع ما يرهبكم وال عنها، كمحيرفن   فال عقيدتكم، وهذه دينكم، هذا
 ألحكامه وكونوا واملواقع، املواقف كل  يف وعقيدتكم دينكم مع فكونوا والتطرف، والغلو ابإلرهاب اإلسالم
 الدنيا يف واخلسران اهلالك ودوهنا النجاة فهي ذلك، كلفكم  مهما ومنتصرين، انصرين وهلا مدافعني وأنظمته
 .واآلخرة

َواِهِهمْ  الِلِّ  نحورَ  لِيحْطِفؤحوا يدحونَ يحرِ ﴿ تعاىل: قال  َأْرَسلَ  اّلِذي هحوَ  * اْلَكاِفرحونَ  َكرِهَ   َوَلوْ  نحورِهِ  محِتم   َوالِّلح  ِبَِف ْ
ينِ  َعَلى لِيحْظِهَرهح  اْْلَقِّ  َوِدينِ  ِِبْْلحَدى َرسحوَلهح   ﴾اْلمحْشرِكحونَ  َكرِهَ   َوَلوْ  كحلِّهِ   الدِِّ
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